
 

13° TORNEIO ESTADUAL INTERDELEGACIAS DE TÊNIS DA AFRESP  
 
1. Comissão Organizadora: Formada por representantes indicados pelos diretores regionais  

 
2. Sistema de Torneio: 
 
a) Cada Regional formará a sua própria equipe, com participação de no mínimo 4 (quatro) e 
máximo 8 (oito) jogadores, podendo ser uma equipe, feminina, masculina ou mista.   
 
b) Considera-se cota alta o atleta com idade superior a 60 anos.  
 
c) Sistema de disputa será de 5 (cinco) jogos, sendo: 

• 4 jogos simples 

• 1 jogo de duplas, devendo pelo menos 1 dos jogadores ser cota alta  
 

Ambos serão disputados em 1 (um) set profissional de 9 games chegando 8 X 8, Tie-Break 
(até sete pontos). 

➢ Caso não seja atendida a exigência de atleta cota alta no jogo de duplas será 
considerado W.O.  

➢ No caso empate entre as duas equipes, será considerada vencedora aquela com 
melhor saldo de games das partidas disputadas. 

 
d) Para a realização deste torneio, as regionais do Estado foram divididas em 04 grupos. 
 
e) A depender das inscrições poderá ser alterada a divisão dos grupos.  
 
f) As equipes de cada grupo disputarão entre si para definir quem irá se classificar para as 
fases eliminatórias.  
 
g) As equipes classificadas de cada grupo serão sorteadas para disputar as semifinais; os 
vencedores disputarão a partida final e as outras duas equipes jogarão para definir o 3º e 4º 
lugar.  

 
h) As semifinais e a final ocorrerão no mesmo local.  
 
i) No caso de haver muitas equipes inscritas no mesmo grupo, poderá haver alteração da 
equipe para outro grupo, por sorteio. 
 
j) As regionais poderão optar por fazer o evento (fase classificatória) em um único dia devendo 
comunicar a diretoria de esportes até o dia 15/02/2023. 

➢ A organização do evento caberá a uma das regionais pertencentes ao grupo que 
aderir por esta forma, responsabilizando-se pelo lugar, alimentação e controle das 
partidas, além de repassar os valores gastos e os resultados dos jogos para a 
diretoria de esportes da Afresp.  



➢ A Afresp, por sua Diretoria de Esportes, contribuirá com uma verba para despesas 

com o torneio na fase classificatória. Eventuais necessidades complementares 

deverão ser suportadas pelas próprias equipes locais, na forma de taxa de inscrição 

ou outra forma. 

k) Em caso de empate técnico, serão considerados os seguintes critérios de desempate: 
1° Critério: Número de jogos ganhos 
2° Critério: Confronto direto entre as equipes 
3° Critério: Saldo de games 

 
 
Grupo 1: 
▪ Franca  

▪ Araraquara  

▪ Ribeirão Preto 

▪ São José Rio Preto 

Grupo 2: 
▪ Bauru 

▪ Marilia  

▪ Presidente Prudente 

▪ Araçatuba 

Grupo 3: 
▪ Campinas 

▪ Jundiaí 

▪ Sorocaba 

▪ Piracicaba 

Grupo 4: 
▪ Guarulhos  

▪ São José dos Campos 

▪ Taubaté 

▪ Santos 

▪ Osasco 

▪ São Paulo - Capital 

▪ São Bernardo do Campo 

3. Inscrição das Equipes 
 
a) Cada equipe deverá inscrever-se até o dia 22/02/2023 por meio dos canais: 

• atendimento@afresp.org.br 

• Informar Nome, CPF e número de telefone 
 
b) Cada equipe terá um capitão que será responsável pela comunicação do seu time com a 

banca organizadora. 
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c) Inscrição aberta para o Associado Titular AFRESP ou cônjuge. 
 
d) Para participar do torneio o associado deverá estar em pleno gozo de seus direitos 

estatutários, bem como ter atendido as condições estabelecidas na inscrição. 
 
e) Os colegas aposentados e os afastados, bem como os que estejam lotados ou prestem 

serviços em Delegacias Tributárias que não tenham participação no torneio, poderão 
escolher a equipe pela qual queiram jogar. 

 
4. Organização 
 
a) Após o término das inscrições, a comissão divulgará a distribuição das equipes nos grupos 

e a sugestão de ordem das partidas.  
 

b) As despesas da fase final com arbitragem, transporte e premiações serão custeadas pela 
Diretoria de Esporte da Afresp. 

 
c) A contratação da arbitragem ocorrerá somente nas fases finais do campeonato. 

 
d) Após a realização e conclusão dos jogos na fase de grupo, as equipes deverão encaminhar 

os resultados dos jogos a Diretoria de Esportes da AFRESP (esportes@afresp.org.br) – (11 
99975-5327 WhatsApp), considerando as datas limites de cada rodada para a divulgação 
pela diretoria de esportes. 

 
5. Locais de Realização do Torneio: 
 
a) Os jogos da fase de grupo ocorrerão no centro de conveniência da Afresp com quadra de 

tênis. 
 

b) Na fase de grupos a definição do local/data e competidores será de responsabilidade das 
equipes que se enfrentarão devendo entrar em contato com as regionais para verificar a 
disponibilidade das quadras (afresp.org.br/regionais).  
 

c) Na ausência de estrutura para a realização dos jogos, as equipes poderão solicitar para a 
Afresp a locação do espaço para a realização dos jogos. 

 
d) Os jogos da fase final serão realizados no Centro de Conveniência de Guarulhos. 
 
6. Calendário  
 
Até 15/02/2023: Data limite de aviso as regionais que optaram em fazer o evento em um 
único dia.  
 
Até 22/02/2023: Inscrição dos integrantes da equipe Regional. 
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24/02/2023: Distribuição das equipes nos grupos, sugestão de ordem das partidas e definição 
das datas limites de cada rodada.  
 
A partir de 27/02/2023: Início dos jogos.  

 
31/05/2023: Encerramento da fase de grupos. 
 
17/06/2023 – Semifinais e Final do 13° TORNEIO ESTADUAL INTERDELEGACIAS DE TÊNIS DA 
AFRESP, com a disputa entre os 4 finalistas.   
 
 
7. Premiação: 

Serão atribuídos troféus aos integrantes das equipes Campeã, Vice-Campeã e 3ª 
colocada. 

 
 
 
 

São Paulo, 16 de Janeiro de 2023. 
ROBSON KENDY WATANABE 

DIRETOR DE ESPORTES 


